
мовах) першапачаткова і мела значэнне ‘скаціна’, пазней – 
‘маёмасць, дабро’ > ‘уласнасць’ > ‘усялякі тавар’. У тэксце Дагаворнай 
граматы 1229 г. гэтае слова мае абагуленае значэнне ‘прадукт працы, 
выраблены для абмену, продажу’. 

Такім чынам, можна адзначыць, што ўжо ў самых ранніх помніках 
старажытнага беларускага пісьменства заўважаецца тэндэнцыя 
выпрацоўкі своеасаблівых узораў (нормаў) графіка-арфаграфічнага 
афармлення іншамоўнай лексікі з улікам вусна-гутарковых асаблівасцей 
мясцовай беларускай гаворкі. 
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СТАРАБЕЛАРУСКІЯ ЛЕКСІКОНЫ ЯК СПРОБА 
ГРАФІКА-АРФАГРАФІЧНАЙ КАДЫФІКАЦЫІ МОВЫ 

 
Старабеларуская літаратурна-пісьмовая мова ў сваім гістарычным 

развіцці не толькі працягвала традыцыі папярэдніх эпох, але і актыўна 
ўбірала ў сябе асаблівасці мясцовага маўлення, паступова насычалася 
тымі адметнымі рысамі ў галіне фанетыкі, лексікі, словаўтварэння і 
марфалогіі і сінтаксісу, якія ў пазнейшыя часы (ХVI – ХVII стст.) 
дазвалялі гаварыць аб ёй як самастойнай і самадастатковай славянскай 
мове. Яскравым сведчаннем гэтаму з’яўляецца багатая рукапісная і 
друкаваная спадчына ХIV – ХVII стст., творы як царкоўна-рэлігійнага 
напаўнення, так і арыгінальная і перакладная літаратура, 
адміністрацыйна-юрыдычныя запісы і дакументы, зводы кадыфікаванага 
права, дзелавая і прыватная перапіска і інш. На працягу дзесяцігоддзяў і 
стагоддзяў паступова складваліся пэўныя традыцыі і графіка-
арфаграфічнага афармлення тэкстаў, выпрацоўваліся прыёмы 
адэкватнага адлюстравання на пісьме вусна-гутарковых асаблівасцей 
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мовы насельнікаў беларускага краю. Значную ролю ў гэтым працэсе, на 
нашу думку, выконвалі старабеларускія лексіконы – найперш слоўнікі 
перакладнога тыпу, у якіх царкоўнаславянская лексіка тлумачылася 
адпаведнымі словамі старажытнай беларускай мовы.  

Як вядома, першым усходнеславянскім слоўнікам перакладнога 
тыпу стаў «Лексіс з талкаваннем славенскіх моў проста», з’яўленне якога 
датуецца прыблізна другой паловай ХVI ст. Невядомы аўтар адной з 
самых ранніх помнікаў беларускай лексікаграфіі стварыў тлумачальна-
перакладны слоўнік, які стаў узорам для пазнейшых лексікаграфічных 
прац старабеларускай мовы – «Лексіса» (1596) Лаўрэнція Зізанія, 
«Лексікона славенароскага» (1627) Памвы Бярынды, «Сінонімы 
славенароскай» (ХVIІ ст.). Нягледзячы на ў цэлым розныя падыходы да 
распрацоўкі слоўнікавых артыкулаў, у многім аднолькавую лексічную 
базу, аўтары выразна і ўсвядомлена перадавалі графічнымі сродкамі ўсе 
важнейшыя, найперш фанетычныя, асаблівасці старабеларускай мовы. 

Варта нагадаць, што яшчэ да ўзнікнення беларускага і 
ўсходнеславянскага кнігадрукавання была выпрацавана традыцыя 
тлумачыць незразумелыя словы на палях і непасрэдна ў тэксце кніг. Так 
званыя «гласарыі», «азбукоўнікі», «прыточнікі», а таксама шматлікія 
глосы з рукапісных твораў старажытнасці і сталі асновай першых 
старабеларускіх слоўнікаў. Нельга не ўлічыць, зразумела, і вопыт 
дэмакратызацыі моўных сродкаў і такіх першадрукароў, як Ф.Скарына, 
С.Будны, В.Цяпінскі. 

Несумненна, найбольшы ўплыў на сталае (кадыфікаванае) 
замацаванне графіка-арфаграфічных нормаў мелі друкаваныя слоўнікі 
Л.Зізанія і П.Бярынды. Апошні, як вядома, налічваў каля сямі тысяч слоў 
і цалкам уключаў матэрыял «Лексіса» Лаўрэнція Зізанія (1061 слова). 
Менавіта «Лексікон славенароскі» П.Бярынды і стаў узорам графіка-
арфаграфічнай кадыфікацыі старабеларускай мовы, асабліва другое 
куцеінскае выданне 1653 г. (з паасобнымі арфаграфічнымі зменамі ў 
тлумачальных словах і больш дакладным адлюстраваннем іх 
вымаўлення). Лёгка заўважыць, што, напрыклад, літара w (от) 
выкарыстоўваецца толькі ў пачатку слоў і ў складзе дыграфа от, а 
таксама як просты злучнік. Ва ўсіх ва ўсіх астатніх выпадках ужываецца 
графема o (он). Параўн.: wгород, wскарже wжидаю, wтрок, wбраза, 
мера w шести и тридцати кварт, много w великих речахъ мовлю. І 
толькі зрэдку w адзначаецца ў іншых пазіцыях слова (верwвки, 
поворwзя), пераважна ў тлумачальнай частцы слоўніка.  

Выразна заўважаецца ўніфікацыя напісанняў гука [у]. Калі ў 
помніках пісьменства ХV – ХVI стст. суіснавалі графемы оу, у, u і юс 
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вялікі, то к часу з’яўлення слоўнікаў фактычна застаюцца толькі u і у, і 
толькі зрэдку (традыцыйна ў пачатку некаторых слоў) сустракаецца 
дыграф оу: режu, потuжность, великому дрствuю, сuжu, скuра; нужда, 
оружие, примушенье, ратушъ; оустава, оумысломъ, оухо, оупрiйме. 

Адбываецца дыферэнцыяцыя ў перадачы на пісьме гука [і]. Літара і 
(дзесяцічнае) часта пішацца з наступным и (васьмірычным), на першае 
месца выходзіць графема и: сiи, лютiй, велiй юношескiй, виталница, 
причина запалчивый, подхватити, трuтизна, шкодливый. 

Можна адзначыць і іншыя ўніфікаваныя адметнасці, што 
датычацца выпрацоўкі кадыфікацыйных нормаў графіка-арфаграфічнага 
афармлення старабеларускіх тэкстаў. Працэс уніфікацыі (кадыфікацыі) 
графіка-арфаграфічных сродкаў павінен быў прывесці ў канчатковым 
выніку да агульнапрынятых рукапісна-выдавецкіх нормаў, аднак 
гістарычны лёс беларускай мовы старажытнай пары перапыніўся ў 
1696 г., калі беларуская мова была забаронена для выкарыстання на 
дзяржаўным узроўні. 

У выніку перарыву пісьмовых традыцый працэс складвання 
графіка-арфаграфічных нормаў ужо новай (сучаснай) беларускай 
літаратурнай мовы (на народна-гутарковай аснове) вымушаны быў 
паўтарыцца, хоць і ў храналагічна меншы адрэзак часу. 
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